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  ٢١/١١/١٣٩٧                                                       ـ ه٥٥٣٩٢/ت١٥٥٠١٢رهشما
 ستيزطيسازمان حفاظت محـ سازمان برنامه و بودجه کشوري ـ وزارت جهادکشاورز

 بودجه و برنامه سازمان مشترک شنهاديپ به ١٠/١١/١٣٩٧ جلسه در رانيوزهيأت 
) ٢٩( ماده ب)( بند استناد بهو  زيستمحيط حفاظت ازمانس و کشاورزي جهاد وزارت کشور،
را  نامه اجرايي بند يادشدهآيينـ  ١٣٩٥ مصوب ـ کشور توسعه هاي برنامه دايمي احکام قانون

 کرد: بير تصويبه شرح ز
 
 هاي توسعه کشور) قانون احکام دايمي برنامه٢٩نامه اجرايي بند (ب) ماده (آيين

 روند:يمشروح مربوط به کار م ير در معانيمه اصطالحات زنانيين آيدر ا ـ١ماده
 کشور. بودجه و برنامه سازمان: سازمانـ  الف
 حفاظت سازمان و کشور يزداريآبخ و مراتع ها، جنگل سازمان: يياجرا دستگاهـ  ب

 .ياستان تابع يواحدها و ستيزطيمح
 نهاد مردم يها زمانسا و يريعشا ،ييروستا يمحل يها گروه و ها تشکل:  تشکلـ  پ
 و اصالح ا،ياح حفاظت، با مرتبط مشترک و مشخص اهداف تحقق يبرا که يتخصص
 تيفعال مجوز يدارا مقررات، و نيقوان چهارچوب در يعيطب منابع و ستيزطيمح يبهساز

 .باشند يم يياجرا دستگاه از
ست و منابع يزطيت آنها مرتبط با حوزه محيطه فعاليکه ح ييها يتعاون: يتعاونـ  ت

ثبت و  يا وزارت جهادکشاورزي يبوده و توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع يعيطب
 باشند.  يت ميمجوز فعال يدارا

 ا،ياح حفاظت، با مرتبط اتيعمل اي ها پروژه: نامه نييآ نيا يواگذار قابل يکارهاـ  ث
 .يعيطب منابع و ستيزطيمح يبهساز و اصالح

 يبرگزار قانون براساس نامه نييآ نيا يقابل واگذار يکارها يواگذار نحوه ـ٢ماده
 شود:ير انجام ميت احکام زيو با رعاـ  ١٣٨٣مصوب ـ  مناقصات
 يابيارز منزله به نامهنييآ نيا موضوع يها يتعاون و ها تشکل تيصالح نييتعـ  الف

 .باشد يم کار انجام توان يفيک
 قانون) ١١( ماده ب)( بند چهارچوب در متوسط معامالت سقف تا کار يواگذارـ  ب

 .است انجام قابل نامه نييآ نيا موضوع يها يتعاون و ها تشکل تياولو با مناقصات يبرگزار
 مناقصه يبرگزار به صورت متوسط معامالت برابرچهار  سقف تا کار يواگذارـ  پ
 اي و تشکل هحداقل س شرکت با نامه نييآ نيا موضوع يها  يتعاون و ها تشکل نيب محدود

 چهارچوب در سقف نيا از باالتر معامالت يبرا کار يواگذار. رديپذ يم صورت يتعاون
  .بود خواهد مناقصات يبرگزار قانون يها نامه نييآ

  :شوديم نييتع ريز به شرح مشمول، يتعاون و  تشکل يها يژگيو و طيشرا ـ٣ماده
 يدارا و شده ليتشک مهنا نييآ نيا) ١( ماده(ت)  و(پ)  يبندها مطابقـ  الف

 .باشند نامهنييآ نيا يواگذار قابل يکارها تيصالح
 بوده، تيفعال مجوز صادرکننده يياجرا دستگاه مقررات تابع الزم، ياعضا تعدادـ  ب

 و منطقه همان يبوم افراد آن ياعضا %) از٥٠از پنجاه درصد ( شيب حداقل که ينحو به
 حداقل( يدانشگاه التيتحص يدارا زين آن يامنا/ مديره هيأت ياعضا از نفر حداقل دو

 و يکشاورز ست،يزطيمح ،يعيطب منابع با مرتبط يها رشته از يکي در) سانسيل نفر کي
  .باشند) آب( عمران

راجع  يحه قانونيال مشمول مذکور يها يتعاون و ها تشکل امنا/ مديره هيأت ـ تبصره
ي و کشور يرمندان دولت در معامالت دولتن و کايندگان مجلسيبه منع مداخله وزرا و نما

 اصل وـ ١٣٧٣مصوب ـ  ک شغليش از يب يت تصديو قانون ممنوع ـ ١٣٣٧مصوب ـ 
  .باشنديمران يا ياسالم يجمهور ياساس قانون) ١٤١( کمي و چهل و کصدي

 روستا، سطوح از کي هر در ها، يتعاون و ها تشکل تيفعال ييايجغراف گسترهـ  پ
  .باشد يم مربوط شهرستان و بخش دهستان،

 در و ربط يذ يياجرا دستگاه توسط ها يتعاون و ها تشکل تيصالح نييتع ـ٤ماده
  :رديپذ يم انجام ريز طيشرا چهارچوب
 رود يم کار به يمانکاريپ يمتقاض يها يتعاون و ها تشکل يبرا تيصالح نييتعـ  الف

  کنند: يم افتيدر نامهيگواه ريز يها پروژه و ها طرح  در کار يبرا که
  باشد. شده تأمين دولت يعموم بودجه از آنها يمال منابع از يبخش اي تمامـ ١
 نيتضم به ازين کشور خارج اي داخل در آنها ياجرا اي و يمال تأمين که ييها طرحـ ٢

  باشد.  داشته يدولت التيتسه اي

 هاي ارزشيابي نتايج مالي، توان تجربه، و تخصص بيانگر که عددي صالحيت ( ب ـ امتياز
)، ٢( و) ١( جداول شماره براساس باشد) يم  خدمات انجام در يحقوق نيتضم و يا دوره

  :رديپذ يم انجام ريز شرح به
  

  تعاوني يا تشکل صالحيت امتياز محاسبه هاي شاخص و معيارها)، ١( شماره جدول
 

 انساني منابع
 تعاوني/تشکل

 امتياز
  قبلي کارهاي تجربه

 تعاوني/تشکل
 يازامت

  )سرمايه( مالي توان
 تعاوني/تشکل

 امتياز

  عضو تعداد
 )سال ١٨ باالي(

  عضو هر
 امتياز ٥

 اندازه در داد قرار هر اجراي
 کوچک معامالت

١٠٠ 
 ميليونسيصد  تا يک ميليون

 ريال
١٠٠ 

 ١٥٠ ريال ميليارد يک تا

 اندازه در قرارداد هر اجراي
 متوسط معامالت

٢٠٠ 
 ٢٠٠ لريا ميليارد دو تا

 ٣٠٠ ريال ميليارد چهار تا

 تا حداکثر شاخص اين براي
 محاسبه قابل امتياز) ٥٠٠(

 است

  )٤٠٠( تا حداکثر شاخص اين براي
 است محاسبه قابل امتياز

 ٤٠٠ ريال ميليارد ازچهار باالتر

  تخصص امتياز محاسبه هاي شاخص و معيارها)، ٢( شماره جدول
 

 امتياز  تحصيالت سطح رديف

 ١٠٠  کارداني ١

 ٢٠٠ آن معادل و کارشناسي ٢

 ٢٢٥ آن معادل و ارشد کارشناسي ٣

 ٢٥٠ تخصصي دکتراي ٤

 در مندرج يتعاون و تشکل امنا/ مديره هيأت ياعضا يبرا تجربه ازيامت ـ١تبصره
  .شود يم منظور ازيامت) ٢٠( يياجرا کار سابقه سال هر يازا به) ١شماره ( جدول

 کسب را فوقجداول  از ازيامت) ٦٠٠( حداقل که يتعاون اي  تشکل به ـ٢تبصره
 نکهيا به مشروط شود يم اعطا )١ه (يپا زين) ١٥٠٠( از باالتر ازيامت يبرا و) ٢( هيپا ند،ينما

 را يمال توان شاخص از ازيامت) ١٠٠( حداقل و اعضا تعداد  شاخص از ازيامت) ٣٥٠( حداقل
  کسب کرده باشد.

 همزمان تواند يم د،ينما کسب را تيصالح) ٢( هيپا ازيامت هک يتعاون و  تشکلـ  پ
که  يتعاون و تشکل و دهد انجام و منعقد متوسط معامالت برابر تا دو سطح در قرارداددو 
 تا چهار سطح در قراردادحداکثر چهار  تواند يمد، يت را کسب نماي) صالح١( هيپااز يامت

  .دهد انجام متوسط معامالت برابر
 کنترل و منعقد مربوط استاني اجرايي دستگاه توسط قراردادها ـ١تبصره

 اجرايي دستگاه همان توسط نيز ها تعاوني و ها تشکل از يک هر کار مجاز سقف
  .شودمي انجام

 که دار صالحيت هاي تعاوني و ها تشکل فهرست سال هر ماه آبان در ـ٢تبصره
 کار رشته پايه، ظرفيت، يازات،امت گواهينامه، صدور تاريخ به مربوط اطالعات آن در
 استاني، اجرايي دستگاه توسط باشد شده درج آنها فعاليت جغرافيايي گستره و

 شود. مي منتشر
 نيا هاي صالحيت تعيين و قرارداد سقف و تعداد با مرتبط ارقام و اعداد اصالح ـ٣تبصره

 ست.ا انجام قابل سازمان تأييد با يياجرا دستگاه شنهاديپ به نامه نييآ
 نييتع جهت نامه نييآ نيا مشمول انيمتقاض از وجه هرگونه اخذ ـ٤تبصره

  . است ممنوع تيصالح
) ٤( مواد اساس بر نامه آيين اين به مرتبط قراردادهاي اجراي به مربوط تضامين ـ ٥ماده

هـ ٥٠٦٥٩/ت١٢٣٤٠٢ نامه شمارهموضوع تصويب دولتي معامالت تضمين نامه آيين) ٦( و
 .بود خواهد ٢٢/٩/١٣٩٤مورخ 

 مندرج يحقوق اشخاص يبرا مهر با همراه مجاز صاحبان يامضا با سفته تبصره ـ
   حداکثر مربوط، تعهدات انجام نيتضم يبرا نامه، نييآ نيا) ١( ماده(ت)  و(پ)  يبندها در

 يمابق و است قبول قابل از،ين مورد نيتضم زانيم%) ٧٥هفتاد و پنج درصد ( معادل

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR


 ٢١٥٣٧شماره                       WWW.DASTOUR.IR                      ٢٩/١١/١٣٩٧روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ٢صفحه 

 معامالت نيتضم نامه نييآ) ٤( ماده در مندرج نيتضام انواع از يکي تواند يم نيتضم
 .باشد سفته از ريغ به يدولت

شده به مهر  تأييد که وستيپمطابق متن  نامه نييآ نيا ازين مورد قرارداد ـ ٦ماده
  باشد. يدولت است، مهيأت دفتر 

 نيطرف فقتوا با لزوم صورت درادشده ي متن در نشده ينيبشيپ موارد تبصره ـ
 متن در تواند يم ،يياجرا دستگاه مقام نيباالتر تأييد و مقررات و نيقوان تيرعا با قرارداد،
  .دشو لحاظ قرارداد

 موضوع يکارها ياجرا در سازمان، يابالغ يفن مشخصات و ارهايمع تيرعا ـ٧ماده
  .است يالزام نامه، نييآ نيا

 سازمان يابالغ هيپا يبها يها فهرست نيآخر براساس کار ياجرا برآورد ـ ٨ماده
 شکست ساختار يمبنا بر پرداخت و قرارداد انعقاد و شود يم انجام يياجرا دستگاه توسط

  .رديپذ يم صورت کار
 و ها صالحيت به مربوط اطالعات امور، تر مناسب پيشرفت و يکپارچگي منظور به ـ٩ماده

 اجرايي هاي دستگاه. شود مي ردازشپ و ذخيره اجرايي دستگاه اطالعاتي پايگاه در قراردادها
 .هستند نياز مورد هاي چهارچوب در سازمان به الزم اطالعات ارايه به مکلف

 شرفتيپ روند يشناس بيآس و عملکرد گزارش است مکلف يياجرا دستگاه ـ١٠ماده
 .دينما هيارا سازمان به ماههشش  يدر مقاطع زمان را کار

  گيريجمهور ـ اسحاق جهان معاون اول رئيس
  )٢٩نامه اجرايي بند (ب) ماده () آيين٦قرارداد موضوع ماده (

    هاي توسعه کشورقانون احکام دايمي برنامه
  .....................ـ نام دستگاه اجرايي (كارفرما):١
.................... خانوادگي................. : نام....................... نامـ مشخصات نماينده دستگاه اجرايي (کارفرما)٢

...... پدر.................... شماره شناسنامه.............. صادره از.................... تاريخ تولد.............. كد ملي............ نام
  .١٣............ مورخ..../.../...عنوان........................................./ به موجب تفويض اختيار شماره...................... به
  :.....................ـ نام طرف قرارداد (تشکل/ تعاوني)٣
  :....................ـ شماره و تاريخ تعيين صالحيت٤
.. نام نام........................ نام خانوادگي...............................ـ مشخصات نماينده يا نمايندگان طرف قرارداد:  ٥

.................... كد پدر......................... شماره شناسنامه............................ تاريخ تولد....................... محل صدور...........
تعاوني حق مديره/امناء بر طبق اساسنامه تشکل/  ملي............................ به عنوان مدير عامل و يا رييس هيأت

  امضاي اين قرارداد را دارا باشد.
نامه  آيين  ١٣كمسيون مناقصه يا استعالم بهاء مورخ../../.. ١٣صورتجلسه مورخ../../.. ـ مستند و مبناي قرارداد: ٦

 ـ  ١٣٩٥هاي توسعه کشور ـ مصوب  ) قانون احکام دايمي برنامه٢٩بند (ب) ماده (
  ـ موضوع قرارداد: ٧

  .............................الف ـ نوع كار:.
 ................................ب ـ حجم كار:.

  ............................پ ـ كيفيت كار:
 .....................................بندي اجراي کار:. ت ـ زمان

  :............................ث ـ امكانات و تجهيزات مورد نياز
  ......................صاصي:.ج ـ شرايط اخت

  ........................چ ـ ساير:
 باشد.در صورت وجود شرح خدمات، با امضاي طرفين قرارداد، جزء الينفک اين قرارداد ميـ ١تبصره 
در صورت وجود شرح تفصيلي براي هريک از بندهاي فوق، با امضاي طرفين، جزء الينفک اين ـ ٢تبصره

  شود.قرارداد محسوب مي
  ـ مدت قرارداد: ٨

  باشد.مدت قرارداد................. ماه هجري شمسي از تاريخ.................. لغايت....................... مي
  هرگونه تغيير در زمان اجراي قرارداد تابع شرايط عمومي پيمان است.ـ ١تبصره 
  خواهد بود.مدت قرارداد در هر صورت از يکسال شمسي بيشتر نـ ٢تبصره 

  ـ محل تأمين اعتبار:٩
  باشد.محل تأمين اعتبار از محل اعتبار اجراي طرح................. مي

  ـ كل مبلغ قرارداد:١٠
  به عدد............................................. ريال معادل به حروف................................................. ريال

  ـ نحوه پرداخت:١١
به ميزان... درصد از كل مبلغ قرارداد به عنوان پيش پرداخت در صورت توافق، پس از امضاي قرارداد الف ـ 

نامه تضمين با تأييد كارفرما حسب درخواست طرف قرارداد در قبال ضمانت نامه بانكي كه در چهارچوب آيين
  شد.باو امور مالي اداره كل/ سازمان قابل پرداخت مي

مبلغ پرداخت دوم....................... ريال متناسب با..... درصد كار انجام شده و با تأييد ناظر مقيم و ناظر عالي ب ـ 
  شود. پرداخت و حسن انجام کار) پرداخت مي استان (پس از کسر سهم پيش

انجام شده و با تأييد ناظر مقيم و ناظر عالي مبلغ پرداخت سوم....................... ريال متناسب با...... درصد كار پ ـ 
  شود. پرداخت و حسن انجام کار) پرداخت مي استان (پس از کسر سهم پيش

مبلغ پرداخت چهارم....................... ريال متناسب با..... درصد انجام کار و با تأييد ناظر مقيم و ناظر عالي ت ـ 
 شود. ن انجام کار) پرداخت ميپرداخت و حس استان (پس از کسر سهم پيش

مبلغ پرداخت پنجم....................... ريال متناسب با...... درصد كار انجام شده و با تأييد ناظر مقيم و ناظر ث ـ 
  شود. پرداخت و حسن انجام کار) پرداخت مي عالي استان (پس از کسر سهم پيش

ـ    د و تأييد ناظر مقيم و ناظر عالي استان پرداخت خواهد شد.مابقي در پايان كار و انجام کليه مفاد قرارداج 
گونه مبلغي خارج از صورت وضعيت نهايي تأييد شده توسط كارفرما، پرداخت نخواهد شد هيچـ ١تبصره

  هرچند مجموع آن در پايان قرارداد كمتر از مبلغ كل قرارداد باشد.

  باشد.ر قابل انجام ميهرگونه پرداخت وجه، پس از تأييد و گزارش ناظـ ٢تبصره
تواند بصورت نقدي و يا ساير پرداخت غيرنقدي از  وجوه، متناسب با تخصيص ابالغي مي  پرداختـ ٣تبصره

 جمله اسناد خزانه اسالمي باشد.
%) كسر و در حساب سپرده ١٠در هر مرحله از پرداختي بابت تضمين حسن انجام كار معادل ده درصد (چ ـ 

شود تا در صورت نبود موانع قانوني و انجام كليه تعهدات كه به تأييد ناظر مقيم و ناظر مي نزد كارفرما نگهداري
  عالي استان رسيده باشد به طرف قرارداد مسترد گردد.

 ساير اشكال پرداخت (درصورت توافق):..........ح ـ 
 ـ روش اصالح قرارداد:١٢

ميزان كار با اعالن به طرف قرارداد، مبلغ قرارداد را تواند درصورت ضرورت نسبت به تغيير كارفرما ميالف ـ 
 %) كاهش يا افزايش دهد.٢٥تا بيست و پنج درصد (

تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجراي اين قرارداد و رعايت قوانين و مقررات موضوعه كارفرما ميب ـ 
هاي قانوني شرايط و دستورالعمل نامهو در راستاي اجراي كليه قوانين و مصوبات بعدي هيأت دولت و آيين

 داند را با توافق طرف قرارداد به اين قرارداد الحاق نمايد. اختصاصي را كه الزم مي
 ـ تعهدات كارفرما:١٣

شود اطالعات الزم در رابطه با موضوع قرارداد، موجود در دسترس خود را جهت انجام كارفرما متعهد ميالف ـ 
  د قرار دهد.خدمات، در اختيار طرف قراردا

كارفرما موظف است حسب كميت و كيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد (حقيقي و حقوقي) واجد شرايط ب ـ 
 را، به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفي نمايد.

ـ    ناظر يا ناظرين از سوي كارفرما به طرف قرارداد معرفي تا بر اجراي قرارداد توسط طرف قرارداد نظارت نمايند.پ 
ـ    كارفرما مكلف است كليه كسورات قانوني از قبيل بيمه، ماليات و... در هر مرحله پرداختي كسر نمايد.ت 
كارفرما مكلف است كليه اراضي موضوع قرارداد را در ابتداي اجراي قرارداد، طبق نقشه با كروكي تحويل ث ـ 

  و وضعيت موجود را به طرف قرارداد اعالم نمايد.
  رارداد:ـ تعهدات طرف ق١٤

االختيار خود جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي الزم در طرف قرارداد يك نفر را به عنوان نماينده تامالف ـ 
  نمايند.انجام موضوع قرارداد كتباً به كارفرما معرفي مي

د گردد نيروي انساني واجد شرايط، امكانات و تجهيزات را برابر شرح خدمات مور طرف قرارداد متعهد ميب ـ 
  نياز و اعالم شده از سوي كارفرما جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كار گيرد.

ـ    باشد.نمايد که مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي نميطرف قرارداد اقرار ميپ 
كارگران، گردد نسبت به نيروهاي تحت امر خود از حيث تعيين مزد و حقوق طرف قرارداد متعهد ميت ـ 

بيمه و... مقررات قانون كار و قانون تأمين اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد رعايت نمايد و هرگونه 
هاي حل اختالفات كارگري و ساير تعهدات بر عهده پاسخگويي به شكايات و اجراي آراي مربوط به هيئت

  باشد.طرف قرارداد مي
هر ميزان (كلي   قرارداد به اشخاص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) بهطرف قرارداد حق واگذاري موضوع ث ـ 

  يا جزيي) را ندارد.
هفته به كارفرما اعالم گردد درصورت عدم  هرگونه تغيير در وضعيت طرف قرارداد بايد ظرف مدت يكج ـ 

نه مسئوليتي در اين گوها به وضعيت سابق، ابالغ قانوني محسوب و كارفرما هيچاطالع، كليه مكاتبات و ابالغ
  خصوص ندارد.

درصورت فسخ، لغو يا اتمام قرارداد، تسويه حساب قانوني كاركنان و اشخاص به کارگرفته شده، بعهده چ ـ 
  باشد.طرف قرارداد مي

باشد و در چارچوب ضوابط و  مسئوليت حوادث کار و بيمه، تأمين ايمني کار بر عهده طرف قرارداد ميح ـ 
  ربط اقدام نمايد. هاي الزم از مبادي ذي نامه  اخذ بيمهمقررات نسبت به 

کار نيروهاي به کارگرفته شده براي دولت و دستگاه اجرايي   عدم ايجاد تعهد در به کارگيري و يا ادامهخ ـ 
(کارفرما) و هرگونه پاسخگويي به کارکنان و اشخاص به کارگرفته شده طرف قرارداد بر عهده خود طرف 

  شد.با قرارداد مي
بندي نسبت به اجراي مفاد قرارداد اقدام نمايد و هرگونه  گردد طبق برنامه زمان طرف قرارداد متعهد ميد ـ 

تأخير غيرموجه به تشخيص کارفرما، مشمول پرداخت جريمه ماهانه به ميزان... درصد از ارزش ريالي حجم 
  شود. تعهدات مورد تأخير محاسبه و تملک مي

ربط در موارد ضروري كه به سالمت افراد  گردد براي کليه نيروي انساني ذيد ميطرف قرارداد متعهذ ـ 
  مربوط است كارت سالمت و بهداشت تهيه نمايد.

اي الزم در اجراي  هاي تخصصي و حرفه گردد از به کارگيري افراد فاقد صالحيتطرف قرارداد متعهد مير ـ 
  قرارداد خودداري نمايد.

اخالق افراد به کارگرفته شده و كيفيت كار نيروهاي شاغل در موضوع قرارداد به ضمانت حسن رفتار و ز ـ 
باشد. در صورت بروز هرگونه خسارات از اين بابت، عهده طرف قرارداد است و در مقابلِ کارفرما پاسخگو مي

 باشد. طرف قرارداد ملزم به جبران آن مي
  باشد.اه، حفظ اسرار و نكات ايمني ميهاي جاري دستگ طرف قرارداد موظف به رعايت نظامژ ـ 

%) ١٠ميزان ده درصد ( به منظور تضمين انجام تعهدات، طرف قرارداد مكلف است قبل از اجراي کار بهس ـ 
هاي  ) قانون احکام دايمي برنامه٢٩نامه اجرايي بند (ب) ماده ( ) آيين٥مبلغ قرارداد تضمين مطابق ماده (

 يه نمايد.ـ ارا ١٣٩٥توسعه کشور ـ مصوب 
با توجه به حجم كار و نوع اموري كه در شرح خدمات منظور گرديده است نيروهاي طرف قرارداد ش ـ 

 موظفند در هر زمان كه الزم باشد بنا به تشخيص كارفرما در محل اجراي كار حضور داشته باشند.
 ـ شرايط عمومي قرارداد:١٥

االجرايي كه در طول مدت قرارداد از سوي هاي الزم دستورالعملها و  ها، بخشنامه نامهكليه مصوبات، آيينالفـ  
  گردد در چارچوب شرايط قرارداد في مابين براي طرفين مجري مي باشد. صالح ابالغ ميمقامات و مراجع ذي

ـ    د.شو باشد و تغييرات احتمالي قيمت و افزايش دستمزدها، باعث افزايش مبلغ قرارداد نمي مبلغ قرارداد قطعي ميب 
كارفرما حق هرگونه دخالتي در امور داخلي طرف قرارداد را نظير معرفي كاركنان، نحوه مديريت و... از خود سلب پـ  

  نمايد وليكن نيروهاي به کار گرفته شده از سوي طرف قرارداد بايد مورد تأييد كارفرما باشند.  مي
  ـ فسخ قرارداد:١٦

ذيل، بدون اخطار قبلي، قرارداد را فسخ و نسبت به اخذ خسارت  تواند در هريك از مواردكارفرما ميالف ـ 
  نمايد:اقدام و طرف قرارداد حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي

  ـ انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث كالً يا جزا (اعم از حقيقي يا حقوقي).١
راي آن به كاركنان كارفرما دستمزد، پاداش، هديه ـ اثبات اين مطلب كه طرف قرارداد براي گرفتن كار يا اج٢

  هاي آنان را در منافع خود شريك كرده باشد. يا واسطه
  اي و شرايط اختصاصي. ـ رعايت نكردن استانداردهاي فني شئونات حرفه٣
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  ها به كارفرما. ـ عدم ارايه و تسليم هر كدام از تضمين٤
  خله كاركنان در معامالت دولتي باشد.ـ طرف قرارداد مشمول ممنوعيت قانون منع مدا ٥
  ـ در صورتي كه تشکل يا تعاوني منحل يا ورشكسته گردد. ٦

چنانچه شركت راساً اقدام به تخريب و قطع درخت و يا هر نوع فعاليتي بر خالف موضوع قرارداد انجام دهد، ـ ١تبصره
رده را از محل مطالبات و تضامين و در ضمن تعقيب كيفري پيرامون تخريب و تصرف، كارفرما مكلف است خسارت وا

  صورت عدم كفايت و عدم ارايه تضمين از ساير اموال طرف قرارداد اخذ و فسخ قرارداد را اعالم نمايد.
چنانچه هر كدام از نيروهاي طرف قرارداد تباني در تخريب، تصرف، قطع درخت و... ويا سهل انگاري ـ ٢تبصره

  ) باال با طرف قرارداد رفتار خواهد شد.١داده باشند طبق تبصره (در برخورد با متخلفين را انجام 
در صورتي كه براساس گزارش كتبي ناظر، طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي ب ـ 

) و يا ساير مواد مرتبط با شرايط عمومي پيمان ٤٧) و (٤٦بايست طبق مواد (كوتاهي و قصور داشته باشد مي
  پذيرد. زم صورت اقدام ال
بيني هرگونه شرطي در اين قرارداد مقررات مربوط به شرايط عمومي پيمان (بخشنامه  پيش در صورت عدمـ ٣تبصره
  باشد.سازمان برنامه و بودجه کشور) بر اين قرارداد حاكم مي ٣/٣/١٣٧٨مورخ  ١٠٨٨/١٠٢ـ  ٨٤٢/٥٤شماره 

 ـ خسارت:١٧
ها و  نامه ها، ضمانت تواند از محل طلبعهدات از سوي طرف قرارداد، کارفرما ميدر صورت ايراد خسارات و عدم اجراي ت

هاي مربوطه كفايت جبران خسارات وارده را ننمايد كارفرما نامههاي شركت اخذ خسارات نمايد. چنانچه ضمانتسپرده
  ذ نمايد.مكلف است با مراجعه به مراجع قضايي خسارت مربوطه را از طرف قرارداد، مطالبه و اخ

  ـ خاتمه قرارداد:١٨
تواند با اعالم قبلي به قرارداد خاتمه دهد. كارفرما موضوع را با تعيين مهلت مناسب (حداقل ده درصد كارفرما مي

كند و طرف قرارداد، پس از دريافت  %) مدت قرارداد و يا يک ماه هر کدام کمتر باشد) به طرف قرارداد اعالم مي١٠(
درنگ بايد كار را متوقف و تا مهلت تعيين شده نسبت به تحويل موضوع قرارداد اقدام و گزارش د بيابالغ خاتمه قراردا

  وضعيت پيشرفت خدمات را تا هنگام ابالغ خاتمه قرارداد، تهيه وتسليم كارفرما نمايد.
مورخ  ١٠٨٨/١٠٢ ـ ٨٤٢/٥٤ساير شرايط مربوط به خاتمه قرارداد تابع شرايط عمومي پيمان (بخشنامه شماره 

  باشد.سازمان برنامه و بودجه کشور) مي ٣/٣/١٣٧٨
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